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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
_____________________________________________________________________________ 

ผู้มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารยพ์ัฐฐพาดา  โชติเสถียรกุล  คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง  ซีดาร ์   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา  ศรีนฤวรรณ  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
4. อาจารย์อุษามาศ   รัตนวงศ ์  รองคณบดีด้านบริหารและแผนยุทธศาสตร์ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยารัตน์  เศวตนันทน์  รองคณบดีด้านวิชาการและกจิการนักศึกษา  
6. อาจารย์อนวัช    จิตต์ปรารพ  รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและ 

ประกันคุณภาพการศึกษา 
7. ดร.วรีวรรณ    เจริญรูป   ตัวแทนหัวหน้าสาขาการบัญช ี 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร  ทิพย์ศร ี   ตัวแทนหัวหน้าสาขาบริหารธรุกิจ  
9. ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิพล   โนนจุ้ย   ตัวแทนหัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์  
10. ดร.แววดาว    พรมเสน   ตัวแทนคณาจารย์ประจ า สาขาการบัญช ี
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  เวชกามา  ตัวแทนคณาจารย์ประจ า สาขาบริหารธุรกิจ 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์สายันต์ ใยสามเสน  ตัวแทนคณาจารย์ประจ า สาขาศิลปศาสตร ์
13. นางสาวมธุรดา   สุรินทร์ค า  เลขานุการ 
14. นายกิตติพงษ ์   วงค์กองแก้ว  ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.กรไชย  พรลภัสรชกร  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ติดราชการ) 
2. ดร.พวงทอง    วังราษฎร์  รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  

ล าปาง (ติดราชการ) 
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
_____________________________________________________________________________ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ดร.ชไมพร    รัตนเจริญชัย รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เชียงราย 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติสร  เรืองนาราบ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ นา่น 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ตาก 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานต์ธีรา  โพธิ์ปาน  รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พษิณุโลก 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร ทีเก่ง  ผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนานักศึกษา 
6. ดร.วรวิทย์    เลาหะเมทน ี ผู้ช่วยคณบดีด้านวิจัยและบรกิารวิชาการ 
7. อาจารย์สุทัศน ์   กุณา  ผู้ช่วยคณบดีศูนย์การจัดการศึกษา (จอมทอง) 
8. ดร.อนุสรณ์    คุณานุสรณ์ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
9. อาจารย์นวิตถา   โสภาจารีย ์ หัวหน้าหลักสูตรการบัญชี 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา  จันทร์เจริญสุข หัวหน้าหลักสูตรบริหารธุรกิจ 
11. ดร.ภาคภูมิ    ภัควิภาส หัวหน้าหลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
12. อาจารยว์รัญญ์คมน์   รัตนะมงคลชัย หัวหน้าหลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ 
13. อาจารยธ์ีรภพ   แสงศรี  หัวหน้าหลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
14. อาจารย์ฝนทพิ   ราชเวียง  หัวหน้าหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 
15. อาจารย์อ าพร   กันทา  อาจารย์ประจ าหลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
16. นางปณิสา    กุระคาน  อาจารย์ประจ าหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 

ประธานในที่ประชุม      คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

เริ่มประชุมเวลา         09.10 น.  
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

วาระท่ี  1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

1.1.1 การเข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 7 
1.1.2 แนวทางการปรับปรุงหลักสูตรเดิมและการพัฒนาหลักสูตรใหม่ 

1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก รองคณบดีด้านบริหารและแผนยุทธศาสตร์ 

1.3 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก รองคณบดีด้านวิชาการและงานวิเทศสัมพันธ์ 

1.4 เรื่องแจ้งให้ทราบจาก รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา 

1.4.1 การแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาด้านประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 
1.4.2 ก าหนดการพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2561 
1.4.3 การหารือเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี       

ราชมงคลล้านนา ร่วมมือกับบริษัทเคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากัด   

วาระท่ี  2 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ จากผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประจ าคณะ และผู้เข้าร่วมประชุม 
  -ไม่มี- 

วาระท่ี  3  การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 6/2561 

วาระท่ี  4  เรื่องสืบเนื่อง   
  -ไม่มี- 
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

วาระท่ี  5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

5.1 การพิจารณารายงานผลการศึกษาและการขอขยายเวลาศึกษา ผู้รับทุนบุคคลภายนอก มทร.
ล้านนา  ราย นายรุจิพันธ์  โกษารัตน์ 

5.2 การพิจารณารายชื่อบุคคลเพื่อเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ การวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต 

5.3 การพิจารณาผลการด าเนินงานของหลักสูตร ภาคการศึกษาที่ 1/2561 

5.4 การขอเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 

วาระท่ี  6 เรื่องอ่ืน ๆ  

6.1 แนวทางการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ร่วมมือกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

6.2 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ร่วมมือกับบริษัท คิง เพาเวอร์  
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วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งให้ทราบ 
1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบจากคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฐฐพาดา โชติเสถียรกุล) 

เรื่องท่ี 1.1.1 การเข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 7  
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้เข้าร่วมโครงการแข่งขัน

ทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 7 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-31 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ กรุงเทพฯ  และได้ด าเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วนั้น  ทั้งนี้       
จากการน านักศึกษาเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ทางคณะฯ ได้สูญเสียนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว จ านวน        
1 ราย เนื่องจากประสบอุบัติเหตุจนท าให้เสียชีวิต  คณะฯ จึงขอความร่วมมือทุกจังหวัดเข้มงวด ก าชับและระมัดระวัง
การน านักศึกษาเดินทางเพื่อเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ควรมีการชี้แจงและตักเตือนให้นักศึกษาปฏิบัติตนให้เป็นไปตาม
ระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัยฯ อย่างเคร่งครัด และจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแจ้งให้ผู้ปกครองทราบและอนุญาตด้วย
ทุกครั้ง 
 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  

เรื่องท่ี 1.1.2 แนวทางการปรับปรุงหลักสูตรเดิมและการพัฒนาหลักสูตรใหม่  
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มอบหมายให้คณะฯ เข้าร่วมประชุมสรุปความก้าวหน้า

ของโครงการความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อร่วมผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม โดยความร่วมมือระหว่าง
กระทรวงศึกษาธิการ กับบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากดั (มหาชน) เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 กรุงเทพฯ  โดยที่ประชุมฯ  
ได้ร่วมรับฟังการสรุปและหาแนวทางการพัฒนาความก้าวหน้า  และขอให้ผู้แทนสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมประชุม 
ครั้งนี้สนับสนุนการรับนักศึกษาของนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ตามความเหมาะสม 
เป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการอยากให้สถาบันการศึกษาได้ผลิตบัณฑิตตามความต้องการของตลาดแรงงาน        
ทางคณะฯ ได้เร่งปรับปรุงหลักสูตรเดิมและพัฒนาหลักสูตรใหม่ ๆ ในจังหวัดที่มีตัวป้อนนักศึกษาน้อยลง ให้เป็นไปตาม
ทิศทางที่สอดคล้องกันโยบายของกระทรวงฯ และได้ท าความร่วมมือกับกลุ่มบริษัท ซีพี ออลล์ ด้วยแล้ว  และได้
มอบหมายให้จังหวัดเชียงรายด าเนินการเป็นแกนหลักในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ ๆ ที่ก าหนดเป้าหมายให้กับนักศึกษา
อย่างชัดเจน  เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วมีสถานประกอบการสามารถรองรับเข้าสู่การท างานได้ต่อไป  
 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  

1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบจากรองคณบดีด้านบริหารและแผนยุทธศาสตร์ (อาจารย์อุษามาศ  รัตนวงศ์) 
-ไม่มี- 
 

1.3 เรื่องแจ้งให้ทราบจากรองคณบดีด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยารัตน์  เศวตนันทน์) 
-ไม่มี- 
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1.4 เรื่องแจ้งให้ทราบจากรองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา (อาจารย์อนวัช   จิตต์ปรารพ) 
เรื่องท่ี 1.4.1 การแต่งตั้งคณะท่ีปรึกษาด้านประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้แต่งตั้งคณะที่ปรึกษางาน     

ด้านประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561  ตามค าสั่งคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ที่ 004/2562 
เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษางานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ประจ า ปีการศึกษา 2561  เพื่อให้ค าปรึกษา 
ข้อเสนอแนะ การสร้างความรู้ความเข้าใจตามตัวบ่งชี้ และการแนะน าแนวทางการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  งานประกันคุณภาพการศึกษา จะได้เวียน
แจ้งค าสั่งให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ดังนี้ 
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มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  
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เรื่องท่ี 1.4.2 ก าหนดการพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2561   
ด้วย มทร.ล้านนา ได้แจ้งก าหนดการเบื้องต้น ของพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2561        

ณ มทร.ธัญบุรี  โดยมีก าหนดซ้อมรับฯ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2562 และก าหนดรับจริงในวันที่ 19 สิงหาคม 2562         
จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมฯ รับทราบ และขอความอนุเคราะห์แต่ละจังหวัดประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานได้รับทราบด้วย  

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 

เรื่องท่ี 1.4.3 การหารือเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา ร่วมมือกับบริษัทเคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากัด   

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 บริษัทเคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทด้านการจัดส่งพัสดุ
ที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ในประเทศไทย  ได้เข้าหารือกับคณะฯ เพื่อหาแนวทางสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฯ ใน
การให้นักศึกษาสามารถเข้ารับการฝึกงาน รวมถึงการรับเป็นพนักงานประจ า  ซึ่งเป็นการฝึกปฏิบัติในส่วนของการ
รับส่งพัสดุ โดยทางบริษัทฯ จะเป็นผู้คัดเลือกนักศึกษาเองและมีค่าตอบแทนให้ในอัตราวันละ 300 บาท รวมถึงการ
สนับสนุนด้านทุนการศึกษา   ซึ่งในเดือนมีนาคม 2562 ทางบริษัทฯ จะขอเข้าหารืออีกครั้ง  และทางคณะฯ จะได้แจ้ง
ประชาสัมพันธ์ไปยังแต่ละจังหวัดได้รับทราบเพื่อน าไปพิจารณาด าเนินการต่อไป   

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 

วาระท่ี 2 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ จากผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประจ าคณะ และผู้เข้าร่วมประชุม 
 -ไม่มี- 

วาระท่ี 3 การพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2561 
รองคณบดีด้านบริหารและแผนยุทธศาสตร์ (อาจารย์อุษามาศ รัตนวงศ์) ได้แจ้งต่อที่ประชุม ตามที่         

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 6/2561 ตามหนังสือที่        
ศธ 0583.02/ว 041 ลงวันที่ 23 มกราคม 2562 เรื่องการพิจารณาเพื่อรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ครั้งที่ 6/2561 เพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุม และหากมีการแก้ไขข้อมูล
กรุณาส่งการแก้ไขมายังคณะฯ ภายในวันที่ 25 มกราคม 2562  หรือหากพ้นก าหนดไม่ได้ส่งการแก้ไขข้อมูลถือว่าเป็น
การรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้  ในการนี้ คณะฯ ไม่ได้รับข้อมูลแจ้งการให้แก้ไข จึงถือว่าเป็นการรับรองรายงาน
การประชุม 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2561 

วาระท่ี 4 เรื่องสืบเนื่อง   
 -ไม่มี- 
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วาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
เรื่องท่ี 5.1 การพิจารณารายงานผลการศึกษาและการขอขยายเวลาศึกษา ผู้รับทุนบุคคลภายนอก มทร.

ล้านนา ราย  นายรุจิพันธ์  โกษารัตน์ 
รองคณบดีด้านบริหารและแผนยุทธศาสตร์ (อาจารย์อุษามาศ  รัตนวงศ์)  ได้แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

ประจ าคณะ  ด้วย นายรุจิพันธ์  โกษารัตน์ บุคคลภายนอก ได้รับทุนบุคคลภายนอกจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                
ราชมงคลล้านนา และได้ผูกพันอัตราการบรรจุหลังส าเร็จการศึกษา โดยเริ่มศึกษาตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2553 –                    
30 พฤศจิกายน 2556 มีก าหนดระยะเวลา 3 ปี ในระดับปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์             
ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  โดยได้รับการอนุมัติให้ขยายระยะเวลาศึกษา จนครบ
ตามระยะเวลาหลักสูตร ตามรายละเอียดดังนี้ 

 
ครั้งที่ ระยะเวลา (ศึกษาตามหลักสูตร) หมายเหตุ  

1 1 ธ.ค. 53 –  30 พ.ย. 56 3 ปี (ด้วยทุนมทร.ล้านนา) 

 
ครั้งที่ ระยะเวลา (ขยายเวลาศึกษา) หมายเหตุ 

1 1 ธ.ค. 56 - 30 พ.ย. 57 1 ปี (ด้วยทุนมทร.ล้านนา) 
2 1 ธ.ค. 57 - 30 พ.ย. 58 1 ปี (ด้วยทุนส่วนตัว) เนื่องจากอยู่ในขั้นตอนการท าวิจัย/มีหนังสือรับรองจาก

อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์  
3 1 ธ.ค. 58 - 30 พ.ย.59 1 ปี (ด้วยทุนส่วนตัว) เนื่องจากอยู่ระหว่างด าเนินงานวิจัยและการตีพิมพ์

เผยแพร่งานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ/มีหนังสือรับรองจากอาจารย์ที่
ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์/ได้เข้าพบรองอธิการบดีด้านวิชาการฯ เพื่อรายงาน
ความคืบหน้าผลการศึกษาเมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 59 
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ครั้งที่ ระยะเวลา (ลงทะเบียน นศ.ใหม่) หมายเหตุ 
1 1 ธ.ค. 59 – 31 ธ.ค. 60 

 
13 

เดือน 
(ด้วยทุนส่วนตัว)  ได้ศึกษาครบระยะเวลาตามหลักสูตร (6 ปี) แต่ไม่
สามารถส าเร็จการศึกษาได้ เนื่องจากยังอยู่ในระหว่างการตีพิมพ์งานวิจัย
เพื่อเผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ  จึงต้องท าการลงทะเบียนเรียน
เป็นนักศึกษาใหม่ และโอนผลงานวิจัยที่ก าลังอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์  
จึงขอความอนุเคราะห์มทร.ล้านนาพิจารณาอนุญาตขยายเวลาศึกษาต่อ
และการขยายเวลากลับเข้าปฏิบัติราชการเพื่อชดใช้ทุนจนกว่าจะส าเร็จ
การศึกษา จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 60 (ก าหนดการเดิมต้องรายงานตัวกลับ
ชดใช้ทุนตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 59)  

2 1 ม.ค. 61 - 30 พ.ย. 61 11 
เดือน 

(ด้วยทุนส่วนตัว) ได้รายงานผลการศึกษา โดยได้ปรับเปลี่ยนการส่งผลงาน
ตีพิมพ์และเผยแพร่งานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติไปยังวารสารใหม่ 
จ านวน 2 เรื่อง และได้รับการตอบรับว่าอยู่ขั้นตอนการอ่านจากผู้เชี่ยวชาญ  

3 1 ธ.ค. 61 – 30 พ.ย. 62 
    
 

1 ปี (ด้วยทุนส่วนตัว) ได้รายงานผลการศึกษา โดยได้ปรับเปลี่ยนการส่งผล
งานตีพิมพ์และเผยแพร่งานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติไปยังวารสาร
ใหม่ จ านวน 3 เรื่อง และได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่งานวิจัยใน
วารสารระดับนานาชาติจ านวน 1 เรื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คงค้างอีก    
1 เรื่อง ซึ่ งอยู่ ในกระบวนการตอบรับของขั้นตอนการอ่านจาก
ผู้เชี่ยวชาญ  

 
จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อพิจารณาการรายงานผลการศึกษาและการขอขยาย

เวลาการศึกษาอีก 1 ปี ด้วยทุนส่วนตัว ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง  30 พฤศจิกายน 2562  ระยะเวลา 1 ปี            
ราย นายรุจิพันธ์  โกษารัตน์   

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา มีมติไม่ขยายเวลาการศึกษาต่อ โดยให้เป็น      
ไปตาม ประกาศมทร.ล้านนา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดสรรทุนการศึกษาภายในประเทศ ส าหรับผู้
สมควรได้รับทุนประเภทพนักงานตามพันธกิจ พ.ศ. 2553   หมวด 5 การพิจารณาขยายเวลาศึกษาต่อ ข้อ 27 -28   
และประกาศ มทร.ล้านนา เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการจัดสรรทุนการศึกษา การท าสัญญา และการชดใช้ทุน
ส าหรับบุคคลภายนอก พ.ศ.2555 ส่วนที่ 2 การปฏิบัติตนของบุคคลภายนอกผู้รับทุน   เนื่องจากมีการขอขยาย
ระยะเวลาศึกษาหลังจากครบระยะเวลาของหลักสูตรมาแล้วถึง 5 ครั้ง  (5 ปี) หากเมื่อรวมกับระยะเวลาศึกษาตาม
หลักสูตร 3 ปี รวมเป็นระยะเวลาศึกษา 8 ปี และครั้งนี้ขอขยายเพิ่มอีก 1 ปี รวมทั้งสิ้นจะใช้ระยะเวลาศึกษาถึง 9 ปี  
ท าให้คณะฯ สูญเสียเวลาและงบประมาณในการจัดจ้างอาจารย์พิเศษเพื่อมาท าการสอนแทน   อีกทั้งปัจจุบันผู้รับทุน
ยังอยู่ในกระบวนการรอตอบรับของขั้นตอนการอ่านผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย) เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่จากผู้เชี่ยวชาญ
เพียงอย่างเดียว ซึ่งใช้ระยะเวลาที่นานและเกินก าหนดเวลาของหลักสูตร   และเมื่อหากผู้รับทุนส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกนี้แล้วก็ไม่สามารถเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรืออาจารย์ประจ าหลักสูตรระบบสารสนเทศทาง
ธุรกิจได้เนื่องจากคุณวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอกไม่เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552     
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นอกจากนี้ คณะฯ ได้ท าการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (อินเทอร์เน็ต)        
พบข้อมูลว่าผู้รับทุนใช้เวลาไปเพื่อการอื่น (อาจารย์พิเศษ) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎ เชียงใหม่ ซึ่งถือเป็นการใช้เวลาไป
เพื่อการอื่น  

คณะฯ จึงมีมติไม่ขยายเวลาการศึกษาต่อและขอเสนอเรื่องให้เป็นไปตามกระบวนการของคณะกรรมการ
ทุนการศึกษาฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิจารณาด าเนินการต่อไป 

เรื่องที่ 5.2 การพิจารณารายชื่อบุคคลเพื่อเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ การวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต  

รองคณบดีด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยารัตน์   เศวตนันทน์)  ได้มอบหมายให้
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (อาจารย์อนุสรณ์  คุณานุสรณ์) เป็นผู้น าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ  

ด้วยหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จะด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร 
พ.ศ. 2562 เพื่อให้ด าเนินงานหลักสูตร รวมถึงการบริหารงานในหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา  จึงขอเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อ
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อวิพากษ์หลักสูตร จ านวน 5 ราย ดังนี้ 

1. ศ.ดร.กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ  ด้านวิชาการ 
2. รศ.ดร.จ าเนียร บุญมาก   ด้านวิชาการ 
3. รศ.อรพิณ  สันติธีรากุล  ด้านวิชาการ 
4. คุณวีระชัย  เจือสันติกุลชัย  ด้านผู้ใช้บัณฑิต 
5. คุณจารุวัตร  เตชะวุฒิ   ด้านวิชาชีพ 
ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อพิจารณารายชื่อบุคคลเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในการวิพากษ์

หลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จ านวน 5 ราย ดังกล่าวข้างต้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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แผ่นที่ 1/6 
แบบเสนอรายช่ือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อวิพากษ์หลักสูตร 

 

1.  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
2.  สาขาวชิาการจัดการ 
3.  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
4.  รายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อวิพากษ์หลักสูตร  ประกอบด้วย 

                    
ชื่อ ศ.ดร.กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒ ิ   ด้านวิชาการ   ดา้นผูใ้ช้บัณฑิต    ดา้นวิชาชีพ       
ชื่อ รศ.ดร.จ าเนียร บุญมาก    ด้านวิชาการ   ดา้นผูใ้ช้บัณฑิต    ดา้นวิชาชีพ     
ชื่อ รศ.อรพิณ  สันติธีรากุล   ด้านวิชาการ   ดา้นผูใ้ช้บัณฑิต    ดา้นวิชาชีพ                                 
ชื่อ คุณวีระชัย  เจือสันติกุลชัย   ด้านวิชาการ   ดา้นผูใ้ช้บัณฑิต    ดา้นวิชาชีพ                    
ชื่อ คุณจารุวัตร  เตชะวุฒ ิ   ด้านวิชาการ   ดา้นผูใ้ช้บัณฑิต    ดา้นวิชาชพี 

               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :  หลักเกณฑ์ตามประกาศ  มทร.ล้านนา  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเสนอรายช่ือกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อวิพากษ์หลักสูตร 
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แผ่นที่ 2/6 
ข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ  สาขาวิชาการจัดการ 
คณะบริหารธรุกิจและศิลปศาสตร ์

  ด้านวิชาการ      ด้านผู้ใช้บัณฑิต       ด้านวิชาชีพ    (ให้ท าเครื่องหมาย ) 

      
 ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา สถาบัน ส าเร็จการศึกษาปี  วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา 
ปริญญาเอก University of Wales 2531 Ph.D. Maritime Studies 

ปริญญาโท 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2526 พศ.ม. การจัดการ 
Plymouth Polytechnic 2526 D.M.S Shipping Management 
University of Wales 2528 M.Sc. Maritime Studies 

ปริญญาตร ี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2522 พศ.บ. การจัดการ 
 ประวัติการท างาน/ผลงาน 

ต าแหน่ง/ผลงาน เร่ิมตั้งแต่ สิ้นสุดเมื่อ รวมระยะเวลา 

ผู้อ านวยการหลักสตูรวิทยาศาสตร์ดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการด้านโลจสิติกส์ 2552 ปัจจุบัน 10 ปี 
กรรมการบริหารหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารทางทะเล 2551 ปัจจุบัน 11 ปี 
ผู้อ านวยการหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการด้านโลจิสติกส์ 2549 ปัจจุบัน 13 ปี 
กรรมการคณะกรรมการประกันคณุภาพ  จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 2544 ปัจจุบัน 18 ปี 
กรรมการภาควิชาพาณิชศาสตร ์ 2540 ปัจจุบัน 22 ปี 
กรรมการโครงการส่งเสรมิและสนบัสนุนงานวิจัยเชิงวิชาการขั้นสูง, คณะพาณิชยศาสตร์และการ
บัญชี  จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

2541 2542 1 ป ี

ผู้อ านวยการสถาบันพาณิชยนาวี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2540 2544 4 ปี 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ (วิเทศสมัพันธ์) 2539 2540 1 ป ี
ผู้อ านวยการหลักสตูรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 2539 2542 3 ป ี

 

  ข้อมลูส่วนตัว 
 
ชื่อ-นามสกุล :  ศ.ดร.กมลชนก   สุทธิวาทนฤพุฒิ                                      เพศ :  หญิง                       อายุ :  -     ปี 
ต าแหน่ง :  ผู้อ านวยการหลักสตูรวิทยาศาสตร์มหาบณัฑติ/ ดุษฎีบณัฑิต สาขาการจดัการโลจสิติกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เบอร์โทรศัพท์  :     0 2218 7423 4                                                     E-mail Address :   kamonchanok.s@chula.ac.th   
ที่อยู่ ที่ติดต่อได้  :   อาคารประชาธิก-ร าไพพรรณี ช้ัน 2 ห้อง 201 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 10330 

 
 

    ลงชื่อ…………..……………...……....หัวหน้าสาขาวิชา 

  
 

       ลงชื่อ……………………..……………...…….คณบดี 
            (นายอนุสรณ์  คุณานุสรณ์)        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฐฐพาดา  โชติเสถียรกุล) 
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แผ่นที่ 3/6 
ข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ   สาขาวิชาการจัดการ 
คณะบริหารธรุกิจและศิลปศาสตร ์

  ด้านวิชาการ      ด้านผู้ใช้บัณฑิต       ด้านวิชาชีพ    (ให้ท าเครื่องหมาย ) 
      

 ประวัติการศึกษา 
ระดับการศึกษา สถาบัน ส าเร็จการศึกษาปี  วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา 

ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2559 ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาบรหิารศาสตร ์
ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2538 บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ 
ปริญญาตร ี เทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้  2534 ธุรกิจการเกษตร 

 ประวัติการท างาน/ผลงาน 

ต าแหน่ง/ผลงาน เร่ิมตั้งแต่ สิ้นสุดเมื่อ รวมระยะเวลา 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวทิยาลัยแมโ่จ้  2558 ปัจจุบัน 4 ป ี
รองผู้อ านวยการส านักวิจัยและส่งเสรมิวิชาการการเกษตร ฝ่ายบริหาร ส านักวิจัยและส่งเสริม
วิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

2555 
 

ปัจจุบัน 7 ป ี

กองบรรณาธิการ วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวทิยาลัยแมโ่จ้  2555 ปัจจุบัน 7 ป ี
กองบรรณาธิการ วารสารแมโ่จ้ปรทิัศน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2552 ปัจจุบัน 10 ปี 
กรรมการบริหารหลักสตูรบรหิารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 2546 ปัจจุบัน 16 ปี 

 
 
 
 

  ข้อมลูส่วนตัว 
 
ชื่อ-นามสกุล :   รศ.ดร.จ าเนยีร    บุญมาก                                  เพศ : ชาย             อายุ :  50    ปี 
ต าแหน่ง :    รองศาสตราจารย์ คณะบรหิารธรุกิจ มหาวิทยาลัยแมโ่จ้   
เบอร์โทรศัพท์ :      08 159 5431 2                                         E-mail Address : jamnian54@hotmail.com 
ที่อยู่ ที่ติดต่อได้ :      63/34  หมู่ที่ 4  ต าบลหนองหาร  อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่   50290 

 
 
 

    ลงชื่อ…………..……………...……....หัวหน้าสาขาวิชา 

  
 
 

       ลงชื่อ……………………..……………...…….คณบดี 
            (นายอนุสรณ์  คุณานุสรณ์)        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฐฐพาดา  โชติเสถียรกุล) 
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แผ่นที่ 4/6 
ข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ   สาขาวิชาการจัดการ 
คณะบริหารธรุกิจและศิลปศาสตร ์

  ด้านวิชาการ      ด้านผู้ใช้บัณฑิต       ด้านวิชาชีพ    (ให้ท าเครื่องหมาย ) 
      

 ประวัติการศึกษา 
ระดับการศึกษา สถาบัน ส าเร็จการศึกษาปี  วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา 

ปริญญาเอก Adamson University, Philippines 2546 Ph.D. Management 
ปริญญาโท City University, USA 2528 M.B.A. Management 
ปริญญาตร ี มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2525 B.Sc. Psychology 

 ประวัติการท างาน/ผลงาน 

ต าแหน่ง/ผลงาน เร่ิมตั้งแต่ สิ้นสุดเมื่อ รวมระยะเวลา 

หัวหน้าภาควิชาการจัดการ  คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2555 ปัจจุบัน 7 ป ี
กรรมการบริหารหลักสตูรบณัฑิตศึกษา สาขาบริหารธุรกิจ (MBA) 2540 ปัจจุบัน 22 ปี 
อาจารย์ประจ าภาควิชาการจดัการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2537 ปัจจุบัน 24 
รองคณบดี ฝ่ายพัฒนาคณุภาพนักศึกษา คณะบริหารธรุกิจ 2544 2551 7 ป ี
ผู้จัดการศูนยส์รรพสินค้าเชียงอินทร์ พล่าซ่า เชียงใหม่ 2535 2537 2 ป ี
ผู้จัดการฝ่ายบริหารโรงแรม อมาร ีรินค า เชียงใหม ่ 2534 2535 1 ป ี
อาจารย์ประจ าภาควิชาการจดัการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ 2528 2533 5 ป ี

 
 
 
 
 

  ข้อมลูส่วนตัว 
 
ชื่อ-นามสกุล :   รศ.อรพณิ    สันติธีรากุล                               เพศ : หญิง             อายุ :  60    ปี 
ต าแหน่ง :    หัวหน้าภาควิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
เบอร์โทรศัพท์ :      06 299 5356 2                                     E-mail Address : orapin99@gmail.com 
ที่อยู่ ที่ติดต่อได้ :   คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว  ต าบลสุเทพ  อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  

 
 
 

    ลงชื่อ…………..……………...……....หัวหน้าสาขาวิชา 

  
 
 

       ลงชื่อ……………………..……………...…….คณบดี 
            (นายอนุสรณ์  คุณานุสรณ์)        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฐฐพาดา  โชติเสถียรกุล) 



18 

 

แผ่นที่ 5/6 
ข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ   สาขาวิชาการจัดการ 
คณะบริหารธรุกิจและศิลปศาสตร ์

  ด้านวิชาการ      ด้านผู้ใช้บัณฑิต       ด้านวชิาชีพ    (ให้ท าเครื่องหมาย ) 
      

 ประวัติการศึกษา 
ระดับการศึกษา สถาบัน ส าเร็จการศึกษาปี  วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา 

ปริญญาเอก - - - 
ปริญญาโท สหรัฐอเมริกา - วิศวกรรมศาสตร์ , Aero Space 
ปริญญาตร ี มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ - วิศวกรรมศาสตร ์

 ประวัติการท างาน/ผลงาน 

ต าแหน่ง/ผลงาน เร่ิมตั้งแต่ สิ้นสุดเมื่อ รวมระยะเวลา 

กรรมการผู้จดัการ บริษัท เพอร์เฟกท์ ฮาร์โมนี อินเตอร์เนชันแนล 2551 ปัจจุบัน 11 ปี 
    
    
    
    

 
 
 
 
 
 

  ข้อมลูส่วนตัว 
 
ชื่อ-นามสกุล :   วีระชัย    เจือสนัติกุลชัย                               เพศ : ชาย             อายุ :  -    ปี 
ต าแหน่ง :    กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพอร์เฟกท์ ฮารโ์มนี อินเตอร์เนชันแนล 
เบอร์โทรศัพท์ :      08 147 3899 5                                    E-mail Address :  weerachai@perfectharmony.co.th 
ที่อยู่ ที่ติดต่อได้ :      116  ซอย 3   ถนนท่าแพ  ต าบลช้างคลาน  อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่   50100 

 
 
 

    ลงชื่อ…………..……………...……....หัวหน้าสาขาวิชา 

  
 
 

       ลงชื่อ……………………..……………...…….คณบดี 
            (นายอนุสรณ์  คุณานุสรณ์)        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฐฐพาดา  โชติเสถียรกุล) 
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แผ่นที่ 6/6 
ข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ  สาขาวิชาการจัดการ 
คณะบริหารธรุกิจและศิลปศาสตร ์

  ด้านวิชาการ      ด้านผู้ใช้บัณฑิต       ด้านวิชาชีพ    (ให้ท าเครื่องหมาย ) 

      
 ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา สถาบัน ส าเร็จการศึกษาปี  วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา 
ปริญญาเอก มหาวิทยาลยันอร์ท - เชียงใหม ่ 2561 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์, บริหารธุรกิจ 
ปริญญาโท Rutgers, The State University of New Jersey 2543 MBA บริหารธรุกิจ 
ปริญญาตร ี มหาวิทยาลยัจุฬาลงกรณ ์ 2538 คณะวิศวกรรมศาสตร ์

 ประวัติการท างาน/ผลงาน 

ต าแหน่ง/ผลงาน เร่ิมตั้งแต่ สิ้นสุดเมื่อ ระยะเวลา 

กรรมการผู้จดัการ บริษัทลานนา ไม้อัดไทย จ ากดั  2553 ปัจจุบัน 9 ป ี

กรรมการผู้จดัการ บริษัทสุขสวสัดิ ์ไม้อัดไทย จ ากัด  2544 ปัจจุบัน 18 ปี 

หุ้นส่วนผู้จดัการ บริษัทเชียงใหม่สขุสวัสดิ์ จ ากดั 2538 ปัจจุบัน 24 ปี 

 

 

 

 

 

  ข้อมลูส่วนตัว 
 
ชื่อ-นามสกุล :    คุณจารุวตัร   เตชะวุฒิ                                เพศ :       ชาย        อายุ  :    45      ปี 
ต าแหน่ง :    ผู้จัดการบริษัทเชียงใหม่สุขสวสัดิ์ จ ากดั 
เบอร์โทรศัพท์ :      08 167 1054 1                                    E-mail Address :  jar@suksawad.co.th 
ที่อยู่ ที่ติดต่อได้ :  195  หมู่ที่ 4  ต าบลเชิงดอย  อ าเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่  50220  

 
 

 
 
 

    ลงชื่อ…………..……………...……....หัวหน้าสาขาวิชา 

  
 
 
 
 

       ลงชื่อ……………………..……………...…….คณบดี 
            (นายอนุสรณ์  คุณานุสรณ์)        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฐฐพาดา  โชติเสถียรกุล) 
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มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา มีมติเห็นชอบรายชื่อบุคคล เพื่อเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ         ในการวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จ านวน 5 ราย และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ศ.ดร.กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ  ด้านวิชาการ 

2. รศ.ดร.จ าเนียร บุญมาก   ด้านวิชาการ 

3. รศ.อรพิณ  สันติธีรากุล  ด้านวิชาการ 

4. คุณวีระชัย  เจือสันติกุลชัย  ด้านผู้ใช้บัณฑิต 

5. คุณจารุวัตร  เตชะวุฒิ   ด้านวิชาชีพ 

ข้อเสนอแนะ  เสนอให้หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ด าเนินการแนบข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม 
เกี่ยวกับผลงานทางวิชาการของบุคคลล าดับที่ 1-3 และน าเสนอต่อที่ประชุมสภาวิชาการ มทร.ล้านนา ตามล าดับ
ต่อไป 

เรื่องท่ี 5.3 การพิจารณาผลการด าเนินงานของหลักสูตร ภาคการศึกษาที่ 1/2561 
รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา (อาจารย์อนวัช  จิตต์ปรารพ)  ได้แจ้งต่อที่

ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีนโยบายให้ทุกหลักสูตรรายงาน
ผลการด าเนินงานของหลักสูตรต่อคณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อเป็นการก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด และพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรทุกภาคการศึกษา  

งานประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอให้ทุกหลักสูตรน าเสนอผลการด าเนินงานของหลักสูตร ภาคการศึกษาที่ 
1/2561 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาผลการด าเนินงานให้
มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 

ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อพิจารณาผลการด าเนินงานของหลักสูตร ภาคการศึกษา
ที่ 1/2561 ดังนี้ 

1. หลักสูตร บชบ.บัญชี 
2. หลักสูตร บธ.บ.บริหารธุรกิจ 
3. หลักสูตร บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
4. หลักสูตร ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 
5. หลักสูตร ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 
6. หลักสูตร บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
7. หลักสูตร บธ.ม.บริหารธุรกิจ 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติ เห็นชอบผลการด าเนินงานของ
หลักสูตร ภาคการศึกษาที่ 1/2561 และมีข้อเสนอแนะในแต่ละหลักสูตร ดังนี้ 

 

 

 

 

 



21 

 

1. หลักสูตร บช.บ.บัญชี   ให้น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ ในปีที่ผ่านมา ใช้เป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงและพัฒนาข้อมูล เพื่อรองรับการตรวจประเมินในรอบต่อไป  
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน ทุกหลักสูตรควรมีการควบคุมและดูแลคุณสมบัติของอาจารย์

ผู้สอนรวมถึงอาจารย์พิเศษ ให้มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ   
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต ทุกหลักสูตรควรจะได้รับข้อมูลจากแหล่งเดียวกันทั้งหมด (กองแผนฯ มทร.

ล้านนา) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องสามารถน าไปเชื่อมโยงกับการตรวจประเมินฯ ของ
มหาวิทยาลัยฯ ได้  

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา  ทุกหลักสูตรควรด าเนินการและก ากับการรับนักศึกษาแต่ละรอบปี ให้
เป็นไปตามแผนที่วางไว้และก ากับผลที่ได้รับว่าตรงตามแผนที่ก าหนดไว้หรือไม่ ถ้าต่ า
กว่าแผนควรจะมีวิธีการวางแผนปรับปรุงอย่างไรเพื่อให้ได้นักศึกษาตรงตามแผนที่
วางไว้ ตามกระบวนการ PDCA 

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  หลักสูตรสามารถ
ตรวจสอบผลงานทางวิชาการว่าเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินฯ หรือไม่ เพื่อสามารถ
ได้ข้อมูลที่ชัดเจนถูกต้อง  เพราะผลงานทางวิชาการใช้เกณฑ์การนับตามปีปฏิทิน 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  ให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
รายวิชาที่เปิดสอน ของแต่ละชั้นปีว่าตรงกับเป้าที่วางไว้หรือไม่ และให้มีการทวนสอบ
ในทุกปีการศึกษา  

2. หลักสูตร บธ.บ.บริหารธุรกิจ เป็นหลักสูตรที่ประกอบไปด้วยหลายสาขาวิชาที่บรรจุไว้ โดยหลักสูตร
จะต้องหาจุดร่วมเดียวกัน Program Planing Outcome (PLO) และในแต่ละสาขาวิชาก็จะต้องมี 
PLO เป็นของตัวเองด้วยเช่นกัน  เพราะจะได้ท าการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ให้เป็นไปตาม PLO ได้อย่าง
ชัดเจนถือเป็นการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของตนเอง และน าไปวิเคราะห์เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมาย 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน ทุกหลักสูตรควรมีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา 

หลักสูตร พ.ศ. 2560 จะครบรอบพ.ศ. 2564 จึงควรต้องมกีารวางแผนล่วงหน้าด้วย 
เช่นในปีที่ 3 ควรมีการท าวิจัยเพื่อให้ทราบว่าผู้มีส่วนได้เสียมีความต้องการอย่างไร
อยากได้บัณฑิตคุณลักษณะ ตลาดแรงงาน และผู้ใช้บัณฑิตอย่างไร รวมถึงให้เป็นไป
ตามมาตรฐานอุดมศึกษา 2561 อย่างถูกต้อง 

 องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต  มีการปรับแบบสอบถาม ซึ่งในทุกหลักสูตรควรมีการปรับรายละเอียดใน
แบบสอบถามตามที่แต่ละหลักสูตรระบุใน มคอ.2 ข้อมูลพื้นฐานจะมีความ
เหมือนกัน แต่จะมีจุดเด่นของแต่ละหลักสูตรที่ต่างกันไปตาม PLO   

 องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา  มีการออกแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจ ให้ทุกหลักสูตรใช้
เหมือนกัน รวมกันทุกประเด็นไว้ในแบบสอบถามเดียวกับ เช่น ความพึงพอใจต่อ
หลักสูตร ต่อสิ่งเรียนรู้ และอ่ืน ๆ ท าให้ง่ายต่อการประเมินผล  

 องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์  อัตราการคงอยู่และการการโยกย้ายสังกัดของบุคลากร ดังนั้นควรมีการ
วางแผนอัตราก าลังคน ในส่วนที่มีการปรับเปลี่ยนและคงอยู่ 

 องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ทุกหลักสูตร ควรมีการก าหนดการ
วิจัยเชิงลึก ถึงความต้องการบัณฑิตในสาขาใด และน ามาออกแบบพัฒนาหลักสูตร
ตนเองให้มีความทันสมัยเป็นไปตามสภาวการณ์ปัจจุบัน และเป็นไปตามความ
ต้องการสามารถตอบโจทย์ของตลาดแรงงานภายนอก 
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3. หลักสูตร บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน ขอให้ทุกหลักสูตรท าการตรวจเช็คข้อมูล และก ากับติดตามเพื่อ

น าข้อมูลกรอกในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  CHE 
QA Online  ให้ครบถ้วน และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ถูกต้อง 

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต ทุกหลักสูตรควรมีการเก็บข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิต เพื่อมาสังเคราะห์และพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตร โดยอาจจะเริ่มด าเนินการในระยะปีที่ 3  

 การรับนักศึกษาและอาจารย์ชาวต่างชาติควรมีการเตรียมความพร้อมและมีระบบ
ระบบกลไกที่รองรับอย่างเหมาะสมและเป็นไปตามกระบวนการและระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ           
ทุกหลักสูตรควรมีการก ากับดูแลการใช้สิ่งสนับสนุนทางการศึกษาให้เพียงพอ  การเบิกจ่ายค่าสอน         
รวมถึงการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ก็ต้องเป็นไปตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยก าหนดอย่างเคร่งครัด 

4. หลักสูตร ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 
 องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา  ในทุกปีการศึกษา ควรมีการจัดเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนเข้า

รับการศึกษา  
 องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์  ควรก าหนดและระบุสัดส่วนการสอนของอาจารย์และอาจารย์พิเศษให้

ชัดเจน ควรมีการสนับสนุนและผลักดันให้อาจารย์ที่มีอายุงานตั้งแต่ 5 ปี ท าผลงาน
ทางวิชาการ และควรมีการก าหนดเป้าในการพัฒนาประกันคุณภาพให้ชัดเจนยิ่งขึ้น  

5. หลักสูตร ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล  ขอให้น าข้อเสนอแนะในทุกตัวบ่งชี้ดังที่
คณะกรรมการตรวจประเมินฯ  แจ้งไว้ไปปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นในปีการศึกษา 2561 ต่อไป 

6. หลักสูตร บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ จากผลการตรวจประเมินฯ เมื่อปีการศึกษา 2559 และ 
2560 ซ่ึงไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ 2 ปีติดตอ่กัน  จึงควรวิเคราะห์เพื่อน าข้อบกพร่องของแต่ละตัวบ่งชี้
ในปีแรกที่ไม่ผ่านการประเมินไปปรับปรุงในปีถัดโดยเฉพาะการพัฒนาด้านคุณวุฒิของอาจารย์ใน
หลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และเป็นไปตาม 
มคอ. 1 ที่ก าหนดไว้ การมีผลงานทางวิชาการแต่ะลเรื่องในรอบ 5 ปี ก็ต้องมีความสอดคล้องกับคุณวุฒิ
และคุณสมบัติและสอดคล้องกับตัวหลักสูตร  
 คณะฯ ได้รับค าแนะน าจากคณะอนุกรรมการหลักสูตร ให้สามารถด าเนินการแยกเล่มหลักสูตรได้           
โดยแต่ละจังหวัดควรปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามจุดเด่นของแต่ละจังหวัดและเป็นไปตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยการตั้งชื่อหลักสูตรจะต้องไม่ซ้ ากัน  คณะฯ  จึงได้จัดท าแผนที่จะพัฒนา
หลักสูตรตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป และจะต้องด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ 

7. หลักสูตร บธ.ม.บริหารธุรกิจ ควรมีการส ารวจและสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่ามีความคิดเห็นอย่างไร
กับหลักสูตรที่ก าลังเปิดท าการเรียนการสอนอยู่ เพื่อน าไปเป็นข้อมูลเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้พร้อมที่จะรับ
การตรวจประเมินในปีถัดไป สนับสนุนให้มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาบุคลากรและให้ผลิตผลงานวิจัยให้
มากขึ้น  และเสนอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหัวข้อวิจัยหรือผู้สอบวิทยานิพนธ์เพื่อให้
แนวทางและผลักดันให้กับนักศึกษาสามารถเลือกท าหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่มีความสอดคล้องกับหลักสูตร
มากท่ีสุด 
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เรื่องที่ 5.4 การขอเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า (หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2562) 

รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เชียงราย (ดร.ชไมพร  รัตนเจริญชัย) ได้แจ้งต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ ตามที่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย ได้ประชุมร่วมกับ         
คณะผู้บริหารจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ในวันที่ 8 มกราคม 2562 และได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ด าเนินการ
ร่างหลักสูตรหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า (หลักสูตร 4 ปี) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มี
การจัดการเรียนการสอนร่วมกับ บริษัท ซีพีออลล์ จ ากัด (มหาชน)  

 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย ขอเสนอข้อมูลการขอเปิดหลักสูตร ต่อที่ประชุม 
ซึ่งหากผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคาดว่าจะสามารถด าเนินการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2562 โดยมี
รายละเอียดหลักสูตรตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อพิจารณาการขอเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบ ดังนี้ 

1. สนับสนุนขยายความร่วมมือด้านการเรียนการสอนร่วมกับบริษัทซีพีออลล์ จ ากัด (มหาชน)  โดยใช้
หลักสูตรปัจจุบัน (หลักสูตรการตลาด) ไปพลางก่อนโดยปรับปรุงเพิ่มเติมแผนการเรียนให้เหมาะสม  

2. และเห็นชอบให้มีการพัฒนาเพื่อเปิดหลักสูตรใหม่หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
นวัตกรรมการค้า (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)  โดยเสนอให้ทบทวนการตั้งชื่อหลักสูตรให้มีความเหมาะสมกว่านี้ 
แผนการเรียนให้มีความชัดเจนทันสมัย เน้นให้ผู้เรียนได้รับความรู้และประสบการณ์สูงสุด  คณาจารย์ได้มีโอกาสเข้ารับ
การฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพการเรียนการสอน ได้ความรู้ใหม่ทางด้านค้าปลีก
เพิ่มข้ึน    

3. เมื่อด าเนินการทบทวนปรับปรุงดังข้อเสนอแนะ ให้เสนอการขอเปิดหลักสูตรใหม่ตามขั้นตอนอีกครั้ง             
ซึ่งอาจจะให้ทันพร้อมเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2562  ในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดตาก รวมถึงในจังหวัดที่มี         
ต้วป้อนนักศึกษาน้อย เช่น จังหวัดพิษณุโลกให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ  
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วาระที่ 6 เรื่องอ่ืน ๆ   
เรื่องที่ 6.1 แนวทางการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลล้านนา ร่วมมือกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนานักศึกษา (ผศ.ดร.วรรณพร  ทีเก่ง) ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 

2562 คณะผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ได้ร่วมหารือเพื่อสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง   โดยได้หารือถึงการผลิตตัวป้อน
นักศึกษาของคณะฯ  ซึ่งทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจะเป็นพี่เลี้ยงในช่วงที่คณะฯ       
งดรับนักศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมตัวและด าเนินการให้เป็นไปตาม มคอ. 1  

1. ทุนโครงการ 4+1 เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการ ระเบียบ การด าเนินการ และจะได้น ามาปรับใช้ให้กับ
นักศึกษาและคณาจารย์ในการเปิดหลักสูตรระดับปริญญาโท, ปริญญาเอก (หลักสูตรนานาชาติ) ในอนาคตต่อไป  

2. ท าวิจัยร่วมกันระหว่าง 2 สถาบัน ร่วมกันผลักดันและสนับสนุนที่จะพัฒนาในลักษณะการไปฝึก
ประสบการณ์ (ฝังตัว) ของคณาจารย์ และการวิจัยร่วมกันกับนักศึกษาในเชิงสหกิจ  

3. สนับสนุนให้ท าผลงานทางวิชาการ  และการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ซึ่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีการจัดการประชุมวิชาการอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะได้เป็นการผลักดันให้คณาจารย์ได้
ส่งผลงานทางวิชาการ เพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการต่อไป   

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  

เรื่องที่ 6.2 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ร่วมมือกับบริษัท คิง เพาเวอร์  

ผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนานักศึกษา (ผศ.ดร.วรรณพร  ทีเก่ง) ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ด้วย งานพัฒนานักศึกษา 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ได้ด าเนินโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างมทร.ล้านนา กับ บริษัท คิง เพาเวอร์  เพื่อสนับสนุนให้เกิดการจัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ตาม
ลักษณะคุณลักษณะตามตลาดแรงงานปัจจุบัน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาผ่านทางการสร้างเครือข่ายกิจกรรมทาง
วิชาการ สนับสนุนส่งเสริมด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อให้เกิดความช านาญในอุตสาหกรรมนั้น ๆ มุ่งเน้นการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ผ่านเครือข่ายสาขาของบ.คิงเพาเวอร์ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ซึ่งเมื่อวันที่         
29 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารของคณะฯ ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU 
ระหว่างมทร.ล้านนา กับ บริษัท คิง เพวเวอร์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะได้ด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป 

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ  

ปิดประชุมเวลา  15.15 น. 
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 (นางสาวมธุรดา  สุรินทร์ค า)                         (นางอุษามาศ  รัตนวงศ์) 
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                       คณะกรรมการประจ าคณะ 

เลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ                       รองคณบดีด้านบริหารและแผนยุทธศาสตร 
 ผู้บันทึก/ผู้พิมพ์รายงานการประชุม                                  ผู้ตรวจรายงานการประชุม           
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